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Sammanfattning  

Bakgrund Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, kan bli aktuell för de patienter som är i 

stort behov av psykiatrisk vård men motsätter sig att ta emot vården. Syftet med LPT är att 

patienten efter att ha tvångsvårdats ska kunna stärka sin autonomi. De som främst vårdas 

under tvång lider av psykossjukdom, djup depression eller patienter med hög risk för suicid. 

Då sjuksköterskan i största möjliga mån ska främja autonomi i sitt arbete gäller det att ha etisk 

kunskap. Att känna till patienters upplevelser kan stärka medvetenhet och göra vården mer 

personcentrerad samt inriktad på att stärka autonomi.  

Syfte Att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder inom psykiatrin. 

Metod En litteraturstudie för att sammanfatta kunskapsläget inom området. Resultatet baseras 

på tio vetenskapliga artiklar som svarar till syftet. Artiklarna har analyserats genom att 

identifiera likheter och skillnader som sedan syntetiserats till en ny helhet. 

Resultat Litteraturstudien gav en bred och djupgående bild av patienters upplevelser vid 

tvångsvård. Tre huvudteman beskrev fenomenet och bestod av Tvångsvård – begränsningar 

och möjligheter, Vårdrelationen är central samt Från övergrepp till livräddande med 

tillhörande subteman. 

Diskussion Resultatet har diskuterats utifrån Katie Erikssons teori om vårdlidande, en 

applicerbar teori på den kontext som studerats. Resultatet har även diskuterats med hjälp av 

tidigare studier om tvångsvård samt studier som tar upp sjuksköterskans perspektiv av att 

tvångsvårda. 

Nyckelord Tvångsvård, tvångsåtgärder, psykiatrisk vård, patienters upplevelser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background For patients in need for psychiatric care who refuse treatment, coercive care 

might be necessary due to The Law of Psychiatric Compulsory Care, LPT. The purpose of 

this law is to make sure the patient later on will be able to increase autonomy. The most 

frequent patients in coercive care suffer from psychosis, heavy depression or having high risk 

of committing suicide. One of the most important tasks in the nurse profession is to increase 

patients’ autonomy. Therefore having ethical judgment is necessary to know when to use 

paternalism. To take note of patients’ experiences may increase awareness, making care more 

patient-centered.  

Aim To describe patients’ experiences of coercive care and coercive interventions in 

psychiatric care. 

Method A literature review has been conducted in order to compile what is currently known 

about the topic at hand. The result is based on ten scientific articles with findings responding 

to the aim of this study. The articles have been analyzed by identifying similarities and 

differences that have synthesized to a new whole.    

Result The literature review yielded a profound view of patients’ experiences when being in 

coercive care. Three main themes were found to cover the phenomenon. Those were Coercive 

Care - limits and possibilities, The care relationship is fundamental and From abuse to life 

saving. 

Discussion The result has been discussed using the theory about Care Suffering, as described 

by Katie Eriksson. This theory is applicable on the context of interest. The findings has also 

been discussed using earlier studies concerning coercive care, as well as studies emphasizing 

the perspective of the nurse’s using coercive restraint. 

Key words Coercive care, coercive interventions, psychiatric care, patients’ experiences. 
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1. Inledning 

Inom vården i allmänhet och inom psykiatrin i synnerhet finns det få ämnen som är så etiskt 

laddade som tvångsvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska all vård i Sverige tillgodose 

patienters självbestämmande samt respektera deras integritet (1982:763). Alla som kommer i 

kontakt med hälso- och sjukvården har ett fritt val om de vill ta emot behandling. Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård möjliggör däremot vård mot patientens vilja, vilket gör den unik all 

annan vård (SFS: 1991:1128). Eftersom vården inte är frivillig ställs uttryck som vanligtvis 

diskuteras inom vårdvetenskapen på sin spets. Begrepp som integritet, autonomi och 

självbestämmande är i högsta grad aktuella att diskutera.  

I en kontext där tvångsvård utförs uppstår ett etiskt dilemma beträffande vårdpersonalens 

handlingar. I situationer av denna komplexa karaktär finns en balansgång mellan tvång och 

autonomi som sjuksköterskan behöver beakta. Denna litteraturöversikt kan bidra till att öka 

kunskapen hos sjuksköterskan om patienternas upplevelser av denna vård.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Historik 

Från och med 1100-talet skedde förvaring av psykiskt sjuka främst på hospital. Där levde de 

tillsammans med människor med andra typer av diagnoser. Hospitalen bedrevs först av 

kyrkan men kom sedan att styras i statlig regi. På 1800-talet ändrades synen på psykisk ohälsa 

från en religiös syn till en mer medicinsk. ”Galningen” var inte straffad av gud eller onda 

andar och borde få en mänskligare behandling. Patienter som drabbats av psykisk sjukdom 

ansågs behöva få vård istället för att endast hållas borta från samhället. En lagstadga för 

sinnessjuka kom ut år 1858. Det var första gången ett psykiatriskt sjukdomsbegrepp samt ett 

krav på behandling uttrycktes i lag (Grönwall & Holgersson, 2009).   

 På de nya sinnessjukhusen som växte fram under 1800-talet var grundtanken att patienter 

efter läkarens ordinationer skulle behandlas genom uppfostran och isolering från samhället. 

Däremot innebar allt större antal patienter och nedskärningar att vården mest bestod i 

förvaring. År 1929 kom sinnessjuklagen som bestämde att vård för psykiskt sjuka skulle 

bedrivas i kommunal regi. Det ansågs att sjuka inte var i stånd att ta beslut om sitt eget liv, 

besluten tillskrevs istället läkare och sjuksköterskor på landets institutioner. På 1950-talet 

närmade sig psykiatrin den somatiska vården då städernas lasarett även fick psykiatriska 

mottagningar. Ny medicin mot psykisk sjukdom gjorde att psykiatrin tog ett steg närmre 
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naturvetenskapen och den somatiska vården. Detta gjorde sinnessjukhusen till en lugnare plats 

med mer möjligheter till aktivering av patienterna (Grönwall & Holgersson, 2009).   

 År 1967 kom den nya Lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall, LSPV. Sjukvården var 

frivillig och sjukvårdslagen innehöll inget tvång. Tvångsvård skulle regleras av LSPV. 

Vården skulle nu även bedrivas i landstingens regi och på så vis bli mer lik den somatiska 

vården än tidigare gällande synen på patienterna och deras tillstånd (Grönwall & Holgersson, 

2009). 

 År 1983 kom hälso- och sjukvårdslagen. Denna lag byggde på humanitära värderingar om 

mänsklig frihet samt skydd mot frihetsberövande och kroppslig integritetskränkning. Det ska 

också främja människans förmåga till eget ansvar samt att människor har ett ansvar för 

varandra (SOSFS 1982:736). Lagen om psykiatrisk tvångsvård tillkom år 1991, vilket innebar 

att utan sjukdomsinsikt har samhället rätt att kunna ingripa och vårda patienten. År 2008 

tillkom en ny del i lagen, innan denna reglering kunde tvångsvård bara bedrivas på 

slutenvårdsavdelningar men nu möjliggjordes även tvångsvård utanför sådana inrättningar 

(SOSFS 2008:18; Grönwall & Holgersson, 2009).   

 

2.2 Tvångsvård och lagstiftning idag 

Syftet med den psykiatriska tvångsvården i Sverige är att vårda de personer som anses vara i 

behov av psykiatrisk vård, men som självmant inte vill vårdas. Ungefär 1500 personer vårdas 

varje dag i Sverige inom Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Denna lag innefattar tre 

kriterier som måste uppfyllas för att det ska vara tillåtet att utöva tvångsvård.  

• Patienten ska lida av en allvarlig psykiatrisk störning.   

• Enbart kvalificerad heldygnsvård ska vara tillräckligt för att kunna sköta om patienten.  

• Patienten motsätter sig självmant vård eller kan själv inte ta ställning till detta. 

Ett ställningstagande ska även göras huruvida patienten kan vara skadlig för sig själv eller 

andra. Lagen säger även att vård ska utföras med största möjliga hänsyn till patientens 

integritet, samt att den specifika tvångsåtgärden måste stå i proportion till ändamålet av 

tvångsåtgärden. Vårdpersonal måste först individanpassa information till patienten för att få 

honom eller henne att medverka till vård, bara om patienten trots detta motsätter sig vård får 

tvångsåtgärder vidtas (SOSFS 2008:18). 

 En patient som vårdas under Lagen om psykiatrisk tvångsvård vårdas samtidigt under 

Hälso- och sjukvårdslagen. Den finns till för att säkerhetsställa att vården är av god kvalité. 

Lagen tar upp krav på säkerhet och hygieniska aspekter. Vården ska ta hänsyn till patientens 
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självbestämmande och integritet vilket innebär att patientens åsikt skall tas med i planeringen 

av vården i så stor utsträckning som möjligt. Det finns även riktlinjer om kontinuitet samt att 

vårdpersonal ska främja relationen med patienten (1982:763).   

 Syftet med tvångsvården är att patienten i ett senare skede frivilligt ska kunna ta emot den 

behandling som behövs. Beslut om tvång skall göras av legitimerad läkare i samband med 

läkarundersökning och får endast utföras om patienten uppfyller de ovan nämnda kraven på 

att vårdas under LPT. Detta vårdintyg ska styrka att det finns skäl till 

tvångsomhändertagande. Inom 24 timmar efter utfärdat intyg ska beslut tas om patienten bör 

vårdas på en sluten psykiatrisk avdelning av chefsöverläkare på aktuell avdelning 

(1991:1128).  

 Patienter som vårdas under LPT får hindras från att lämna den sluta psykiatriska 

avdelningen. Bältesläggning då patienten späns fast tillfälligt får utföras om det finns risk för 

att patienten skadar sig själv eller andra på avdelningen, då ska vårdpersonal hela tiden 

närvara. Beslut om bältesläggning tas av chefsöverläkaren. Om en patient uppträder på ett 

sådant vis att det stör vårdandet av andra patienter får han eller hon hållas avskild de andra 

patienterna. Tillsyn av den avskilde patienten ska ske kontinuerligt (1991:1128).   

 I detta arbete kommer tvångsåtgärder och tvångsvård tas upp. Med det menas att de vårdas 

under LPT i Sverige eller liknande lagstiftning i andra länder. 

 

2.3 Begreppet ”allvarlig psykisk störning” och heldygnsvård 

Till allvarlig psykisk störning räknas främst psykossjukdomar med störd 

verklighetsuppfattning och symptom som hallucinationer och vanföreställningar. Hjärnskador 

så som demens som i sin tur ger störd verklighetsuppfattning, hög självmordsrisk, djup 

depression och vissa personlighetsstörningar kan också ses som allvarlig psykisk störning. 

Vid en bedömning måste hänsyn till sjukdomens art och symptom tas. Schizofreni är 

exempelvis en sjukdom av allvarligare art men behöver inte alltid ge allvarliga symptom. 

Depression är av mildare art men kan ge allvarliga symptom. Detta ska vägas in innan beslut 

om LPT tas (SOFS 2008:18).  

 Kvalificerad psykiatrisk heldygnsvård innebär att ingen annan vårdform än intagning på 

sådan sjukvårdsinrättning är aktuell för att tillgodose vårdbehovet och skydda patienten. 

Behovet kan handla om allvarliga risker för patientens hälsa eller liv, alternativt att patienten 

utgör fara för någon annan människas hälsa om vård inte ges. Om patienten kan få adekvat 

hjälp och stöd i hemmet eller på annan plats får inte beslut om LPT tas. Beslutet skall bygga 
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på hur behovet ser ut vid aktuell tidpunkt och inte hur det kan komma att se ut i framtiden 

(SOFS 2008:18).   

 

2.4 Etik inom tvångsvård - autonomi och paternalism 

Definitionen av autonomi innefattar personlig inverkan, självständighet och rationalitet. Den 

personliga inverkan innebär att känna sig själv och sina önskningar och att vetskap finns om 

att det är möjligt att följa dessa önskningar. Självständighet innebär att personen i fråga själv 

tar sina beslut och har olika handlingsalternativ. Med rationalitet menas förmåga till att 

kritiskt granska handlingsalternativ och kunna grunda valen med rationellt tänkande (Verkerk, 

1999). För att främja autonomin och patienters kapacitet i vården bör arbetet utföras så att 

patienten behåller självständighet (Verkerk, 1999).  

 I motsats till att ta hänsyn till patientens autonomi står paternalism. Vårdpersonal kan 

handla paternalistiskt i förhållande till patientens självbestämmande. De tar då beslut om i 

vilken riktning vården ska bedrivas utan att patientens vilja och preferenser vägs in. 

Ändamålet kan ha goda utfall men på bekostnad av patientens önskningar (Zomorodi & 

Foley, 2009). Sjuksköterskans uppgift är att vara ställföreträdare för patienten, alltså lära 

känna dem och föra fram deras vilja i ett tillstånd där de är svagare än vanligt. Det är en tunn 

linje mellan att verka ställföreträdande och att handla paternalistiskt då sjuksköterskan tror sig 

veta patientens bästa (Zomorodi & Foley, 2009).  

 I sjuksköterskans arbete på den psykiatriska avdelningen ingår arbetsuppgifter som direkt 

eller indirekt sätter gränser för patienterna, exempelvis i form av frihetsberövande. Detta för 

att skydda patienter från sig själva men även för att upprätthålla någon form av ordning på 

avdelningen. Detta blir motsägelsefullt då sjuksköterskans uppgift till stor del handlar om att 

främja autonomi och självbestämmande (Vatne & Holmes, 2006).  

 

2.5 Omvårdnadsaspekter 

Sjuksköterskan har till uppgift att hjälpa patienten att återfå hälsa genom att utföra de 

handlingar som patienten på grund av sjukdom inte kan genomföra. Det ska leda till 

tillfrisknande så att oberoende och självständighet återigen uppnås för patienten. Hälsa har 

olika betydelse för människor. Sjuksköterskans mål är att hjälpa individen nå sin definition av 

hälsa, exempelvis genom förebyggande åtgärder för att minska risken för upplevd ohälsa. Att 

uppnå detta kräver kompetens hos sjuksköterskan. Att följsamt se hur patienten upplever sin 
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situation, vad som är målet för honom eller henne, kan göras genom medkänsla och förståelse 

(Henderson, 1966).  

  Ett gott bemötande inleder kontakten mellan sjuksköterska och patient. Bemötandet skall 

inge tilltro för sjuksköterskan så att patienten inser att hon är engagerad och tillförlitlig. 

Patienten kan då anförtro sig och delge sin syn på situationen, vilket kan resultera i stöd och 

tröst samt möjliggör individanpassad vård (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Sjuksköterskans 

uppgift blir att hjälpa patienten till stärkt autonomi (Arlebrink, 2010). 

Enligt lag skall patientens integritet respekteras (1982:763).  Integritet innebär att alla 

människor har ett kroppsligt och själsligt värde som inte får kränkas. Den kroppsliga 

integriteten kränks då någon handgripligen berör en person på ett sådant sätt att det upplevs 

kränkande. Själslig integritet handlar om tankar, känslor och värderingar. Inom vissa 

situationer inom psykiatrisk tvångsvård kommer båda dessa gränser att behöva överträdas. I 

sådana situationer bör hänsyn tas till patientens individuella behov (Arlebrink, 2010). 

 

2.7 Sjuksköterskans perspektiv 

I en studie återger sjuksköterskor att de på sikt måste kunna se en tvångsåtgärd som 

hälsofrämjande för att kunna rättfärdiga den. Tvångsmedicinering sågs av sjuksköterskor som 

en återkommande nödvändig åtgärd. Sjuksköterskorna såg hur god effekt viss medicin kunde 

ha och de menade att det vore inhumant att inte ge den. Det upplevdes svårt att utföra 

tvångsåtgärder då det innebar att patienten inte fick möjlighet till eget beslutsfattande. Det 

blev en balans mellan att främja autonomi och att kunna avgöra om patienten är i stånd att ta 

beslut om sin egen vård. Vårdpersonalen gjorde en bedömning om vilka behov patienten 

hade, vilket kunde resultera i tvångsåtgärder (Vuckovich & Artinian, 2005).  

I en studie upplevde vårdpersonalen patienterna som väldigt svårhanterliga på grund av 

deras allvarliga tillstånd. Kommunikation och övertalningsförsök misslyckades ofta. Detta 

ledde till att det enda rimliga alternativet var att ta till tvångsmedicinering eller avskiljning 

(Abma & Widdershoven, 2006). Sjuksköterskor upplevde det viktigt att göra patienter 

delaktiga i vården trots att de vårdades under tvång. Att skapa en överenskommelse var 

viktigt för den fortsatta vården. Sjuksköterskorna upplevde det som att tvångsåtgärder var 

förknippade med mindre lidande för patienten om relationen mellan dem var god. Fanns det 

ingen tid eller möjlighet att bygga upp en relation upplevdes tvångsåtgärden förknippat med 

mer lidande (Vuckovich & Artinian, 2005). I denna studie sågs det inte som att förhandla med 

patienten innebar att få dem att ta enstaka piller, det handlade istället om att visa en vilja och 
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ett engagemang. Detta kunde ses som problematiskt om patienten var under psykos eller hade 

kommunikationssvårigheter (Vuckovich, & Artinian, 2005). Även läkare diskuterade i en 

studie om respekten för patientens autonomi kontra rädslan för patientens hälsa om inte 

ingripande utförs. De lyfte även fram en strävan om att få någon form av kontakt eller relation 

i samband med beslut om tvångsvård. Efter utförd tvångsvård ville de kunna ge återkoppling 

till patienten (Olofsson, Jacobsson, Gilje & Norberg, 1998).  

 

3. Problemformulering 

Historiskt sett har all vård gått mot ett mer individanpassat synsätt där patientens 

självbestämmande, autonomi och värderingar har kommit att stå i centrum, vilket också gäller 

psykiatrisk tvångsvård. Det handlar om att se den situation patienten befinner sig i. Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård möjliggör åtgärder mot dem i denna väldigt utsatta situation som går 

helt emot tankar om självbestämmande. Det finns en etisk problematik hos vårdpersonal i 

utförandet av dessa åtgärder. Samtidigt finns lagen till för att i ett senare tillfälle kunna stärka 

patienten till förbättrad autonomi. För att kunna utföra god omvårdnad i en situation med 

denna komplexitet behövs en ökad förståelse för hur den upplevs av patienterna.   

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder inom 
psykiatrin.  
 

5. Teoretisk referensram 

Som teoretisk utgångspunkt kommer Katie Erikssons (1994) teori om vårdlidandet att 

användas. Vårdlidandet kommer ur Erikssons lidandeteori, den innefattar förutom 

vårdlidandet även sjukdomslidande och livslidande. Att drabbas av sjukdom medför fysiskt 

och psykiskt lidande typiska för sjukdomen, exempelvis smärta eller inskränkningar i 

människans möjlighet till ett normalt liv. Livslidande innefattar det lidande det innebär att 

vara människa, att existensen hotas av ett slut, det vill säga döden. Att ge upp och att inte orka 

fortsätta kämpa längre i sin sjukdom innebär ett ofantligt lidande enligt Eriksson (1994).    

Vårdlidande uppkommer däremot oberoende av sjukdom och förorsakas av vården, genom 

utebliven eller felaktig vård eller vårdande på ett sätt som går emot patientens önskningar 

(Eriksson, 1994). Vårdlidandet kan upplevas starkt men vad som är den bakomliggande 

orsaken kan vara mera otydligt och för vårdpersonal kanske inte ens märkbart (Dahlberg, 

2002). Patienter beskriver vårdlidande som en frånvaro av relation till vårdpersonalen. Där 
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finns en önskan om en sådan relation hos patienterna (Lindholm & Eriksson, 1993). Enligt 

Eriksson (1994) kan vårdlidandet bero på okunskap och brist på eftertänksamhet. Om 

vårdpersonal endast ser det ”sjuka” och inte hela människan skapas vårdlidande. Dahlberg 

(2002) menar att om patienten inte får vara delaktig i sin egen vård kan det medföra känslor 

av maktlöshet. Vårdpersonal bör arbeta för att involvera patienter. Även bristande rutiner i 

vårdprocessen kan medföra att patienter lider.  

 

5.1 Fyra kategorier av vårdlidande 

Att kränka en patient innebär att frånta värdigheten och att minska patientens möjlighet att 

vara människa. Värdighet finns inuti såväl som utanpå en människa och det är möjligt att 

kränka människans värdighet både fysiskt och psykiskt. Alla människor har ett och samma 

värde, detta genom att vara människa. Däremot kan detta värde uppfattas olika av personen 

själv och av andra människor. För att bevara den mänskliga värdigheten är det betydelsefullt 

att kunna skydda sig själv mot olika sorters intrång. Utan rätt till självständiga val och beslut 

fråntas värdigheten. Vårdpersonal bör arbeta för att stärka patienters värdighet. Att ta 

patienters upplevelser på allvar och bekräfta dessa stärker patienten (Eriksson, 1994).  

Eriksson (1994) menar att vårdpersonal i sin auktoritära roll och med sitt faktakunnande 

har möjlighet att styra vårdandet och vad som anses bäst för patienten, men om det däremot 

går emot patientens fria vilja kan det skapa vårdlidande. Detta kategoriserar Eriksson som 

fördömelse och straff.   

Maktutövning är Erikssons (1994) tredje kategori i vårdlidandeteorin. Patienten är i en 

sårbar situation och vad vårdaren väljer att informera patienten om har stor betydelse för hur 

patienten kommer att uppleva vården. Det kan skapas vårdlidande om vårdaren medvetet eller 

omedvetet missbrukar sin makt eller misslyckas med att ge adekvat information till patienten 

(Kasén, Nordman, Lindholm, Eriksson, 2008).  

Sista kategorin är utebliven vård eller icke-vård. Oförmåga att bedöma patienters behov 

resulterar i utebliven vård. Icke-vård är en fråga om en grundinställning till vårdande hos 

vårdaren. Vårdaren har inte rätt inställning för att utföra omvårdnad (Eriksson, 1994).    

 

6. Metod 

6.1 Val av metod 

Friberg (2012) menar att en integrativ litteraturöversikt görs för att beskriva det nuvarande 

kunskapsläget inom ämnet. Resultatet blir på så vis en sammanfattning av det nuvarande 
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kunskapsläget och kan då ge underlag till beslut i den kliniska verksamheten, exempelvis hur 

omvårdnaden ska bedrivas. En problemformulering om varför studien behövs ska göras och 

leder fram till ett tydligt syfte som ska kunna besvaras med hjälp av de studier som undersöks. 

(Forsberg & Wengström, 2013)  

Detta innebär att studier inom det fenomen som valts att studera måste förekomma. De kan 

vara av både kvantitativ och kvalitativ design. Studierna ska vara tagna ur vetenskapliga 

tidskrifter, de kommer sedan att utgöra ett dataunderlag för resultatet (Friberg, 2012). Det har 

förekommit forskning inom psykiatrin där tvångsvård och tvångsåtgärder har fått beskrivas ur 

ett patientperspektiv de senaste 12 åren. Således passar metoden litteraturöversikt in bra för 

författarna och kan då ge en övergripande bild av kunskapsläget inom det ämne som valts att 

belysas.    

 

6.2 Urval och datainsamling 

Litteraturstudiens syfte bestämmer fokus för litteratursökningen. Den frågeställning som utgör 

syftet ska leda fram till sökord och även vilka databaser som är lämpliga att använda. 

Sökorden ska kombineras i sökningen med hjälp av ”AND” eller ”OR” och leda fram till ett 

överskådligt sökresultat (Forsberg, Wengström, 2013). Sökningar har gjorts i artikel- och 

litteraturdatabaserna Cinahl Plus with Full Text, MedLine with Full Text, PubMed och 

PsycINFO. Sökningen har skett systematiskt och på ett likartat vis i alla databaser, detta finns 

beskrivet i Bilaga 1. Engelska termer som rör tvångsvård och tvångsåtgärder (coercion, 

compulsion, comittment of mentally ill) har kombinerats med kontexten som valdes att 

undersökas, alltså inom psykiatrin (psychiatric care). Söktermen Coercion var det primära 

sökordet. Enligt uppslagsverk är tvång den svenska översättningen. Svenska MeSH användes 

för att få fram söktermen Commitment of mentally ill som översätts till psykiatrisk 

tvångsvård/tvångsomhändertagande. Vid synonymsökning av termen Coercion framkom 

synonymen Compulsion, som också använts vid sökningarna.   

Beroende på vilken typ av databas som användes har även en sökterm som begränsar till 

det vårdvetenskapliga området fått läggas till Nurs*. MeSH-termer och Headings har 

används, övriga sökningar har gjorts i fritext. Databasen PsycINFO var specialiserad inom 

psykologi och därav fanns ett stort urval artiklar att välja av. För att avgränsa vid sökningar i 

PsycINFO lades utöver de vanliga sökorden också till Patient perspective. Målet med det var 

att få fram artiklar som specifikt belyste patienters egna upplevelser. Sökningarna har 

begränsats till Peer reviewed vilket innebär att de blivit vetenskapligt granskade.  
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Syfte, teori, metod och resultat i studierna ska granskas innan de väljs ut till 

litteraturstudiens resultat. Studiernas kvalitet kan analyseras genom att identifiera ett tydligt 

formulerat problem och syfte. Kontext samt vilka som deltar i studien ska presenteras. Metod 

och analys av data ska finnas tydligt beskrivet, det ska leda fram till ett för litteraturstudien 

relevant resultat (Friberg, 2012). Källorna som utgör grund för resultatet i denna 

litteraturöversikt bör vara av hög kvalité för att öka förtroendet och applicerbarheten för vår 

studie.   

 Urvalskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, mellan 

åren 2001-2013. Årtalen valdes i åtanke av att forskningen skulle vara relativt ny, samtidigt 

som tidsspannet inte fick vara så pass snävt att flera aktuella artiklar av intresse skulle falla 

bort. Artiklarna från olika länder var välkommet, och ansågs ge en bättre helhetsbild av 

kunskapsområdet. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersträvades, för att få en större 

bredd. Abstract har lästs på större delen av artiklarna som kom fram i sökresultatet. Abstract 

ignorerades bara om rubriken uppenbart inte hade med ämnet att göra. Ett urval gjordes och 

till resultatet valdes endast de artiklar ut som på något vis berörde patienternas upplevelse av 

tvångsvård och tvångsåtgärder valdes ut. 

 Forsberg och Wengström (2013) beskriver manuell sökning då funna artiklars 

referenslistor granskas för att få fram ytterligare artiklar av relevans. Det gjordes och två 

artiklar tillkom till studien. Artikel fyra och sex var artiklar som inte hittades i de initiala 

sökningarna. Vid granskning av referenslistor hos de åtta artiklar som först valdes ut var det 

flertalet artiklar som återkom. Intresse väcktes för dessa artiklar, och manuella sökningar på 

deras titlar gjordes. Artikel fyra och sex visade sig vara lämpade i förhållande till syftet.  

  

6.3 Analys  

För att få en övergripande förståelse ska likheter och skillnader i de utvalda studierna 

analyseras i teoretiska utgångspunkter, metod, analys samt syfte. I en syntetiserande studie 

ska utvalda studier läsas upprepade gånger (Friberg, 2012). Det som valt att undersökas i 

studierna plockas ut och delas upp i mindre delar i ett vetenskapligt analysarbete. I syntesen 

sätts de utplockade delarna samman igen. Genom empiri kan forskaren grundligt sätta sig in i 

utvalda studier och få en bild av vad som träder fram ur texten (Forsberg, Wengström, 2013). 

För att kunna göra detta identifieras likheter och skillnader i studiernas resultatdel. Syntesen 

ska bilda en ny helhet genom att det som svarar till litteraturstudiens syfte plockas ut ur varje 

studie, så kallad datareduktion. Vidare skall den data som plockas ut ställas mot varandra och 
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jämföras. Författarna drar egna slutsatser och verifierar, alltså tolkas materialet och mönster 

identifieras som sedan bildar subteman och teman (Friberg, 2012). 

 Utvalda studiers metoder kunde vara av kvalitativ ansats där de genom intervjuer försökt 

ge en bild av tvångsvård, eller i kvantitativ ansats låta deltagarna svara på enkätfrågor om 

upplevt tvång. Utvalda studier har innehållit varierad mängd data som svarat till denna 

litteraturstudies syfte. Artiklarna översattes och sammanfattades i en resultatmatris som finns i 

bilaga 2. Syntesen började med att alla delar ur resultatartiklarna som svarade till studiens 

syfte lyftes ut och avidentifierades från dess författare. Delarna analyserades av författarna 

och likheter och skillnader hittades. Dessa grupperades utefter innehåll som då kunde bilda 

och namnge subteman. Dessa subteman kunde senare grupperas och bilda och namnge 

huvudteman, genom att återigen se likheter och skillnader (Friberg, 2012).   

 

7. Forskningsetiska överväganden  

Det finns fyra etiska grundkrav gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 

bör uppfyllas i vetenskapliga studier. Informationskravet innefattar att forskarna ska 

informera deltagarna om vad det innebär att vara med i studien. Samtyckeskravet innebär att 

det är forskarnas skyldighet att se till att samtycke finns från samtliga deltagare i studien. 

Konfidentialitetskravet skyddar deltagarens personuppgifter. Utomstående ska inte kunna 

spåra och identifiera deltagare i studien.  Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter 

inte får användas i annat än forskningssyfte och inte heller påverka deltagarens eventuella 

vård (Vetenskapsrådet). Vetenskaplig oredlighet innebär att författarna fabricerar eller 

förvränger data, alltså redovisar data som inte finns eller felaktigt återger den i sitt resultat. 

Plagiat på en redan existerande text innebär att författaren använder sig av en annan forskares 

resultat men benämner det som sitt eget (Vetenskapsrådet, 2011).  

  Av resultatdelens tio studier har nio utav dem fått godkännande av en etisk kommitté. Det 

innebär att studierna uppnår de krav som ställs enligt de etiska grundkraven. En studie hade 

inte granskats av en etisk kommitté men deltagarna hade fått tydlig information om vad 

studien innebar. Översättningen från engelska till svenska kunde vara problematisk då vissa 

ord kan ha flera betydelser. Då användes flera översättningsverktyg och texten försökte 

förstås utifrån sitt sammanhang. Målsättningen var att ge en sanningsenlig bild av befintlig 

forskning. För att data inte skulle förvrängas behövde studierna presenteras på ett rättvist sätt. 

Allt som svarade till syftet togs med utan selektivitet. Då riskerade inga data att utelämnas 

och inte heller att resultatet förskönades till författarnas fördel. 

 



11 
 

8. Resultat 

Efter analys av resultatartiklarna framkom tre huvudteman med tillhörande subteman.  

• Tvångsvård – begränsningar och möjligheter 

Subteman: En önskan om att få behålla sin autonomi, Att få känna delaktighet.  

• Vårdrelationen är central  

Subteman: En mänskligare relation, En önskan om att få prata ut, Kommunikation är nyckeln. 

• Från övergrepp till livräddande.  

Subteman: Personalens makt är stor, Fullt nödvändigt och onödigt, Förståelsen varierade.  

 

8.1 Tvångsvård – begränsningar och möjligheter 

Tvångsvård är en inskränkning av patienters kontroll över sin tillvaro samt deras möjlighet till 

självbestämmande. Det finns hos patienter en vilja att få mer utrymme i vården och att kunna 

bli mer självständiga trots det sårbara tillstånd och säregna situation de befinner sig i 

(Andreasson & Skärsäter, 2012; Bowers, Haglund, Muir-Cochrane, Nijman, Simpson & Van 

der Merwe, 2010; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Sörgaard, 

2007). 

 

8.1.1 En önskan om att få behålla sin autonomi 

Trots vård under tvång fanns en vilja hos patienter att få behålla självbestämmande i så stor 

utsträckning som möjligt. Det var vanligt förekommande att patienter som vårdades under 

tvång uppgav att de ville ta mer beslut och ansvara mer för sin vård. Det kunde upplevas 

kränkande och förödmjukande att bli vårdad mot sin vilja och därför bör personal fokusera på 

att ta så få beslut åt patienten som möjligt. Tog personal beslut som inte hade egentlig 

betydelse för vården kunde det medföra att patienten kände sig maktlös (Andreasson & 

Skärsäter, 2012; Olofsson & Norberg, 2001). Tvånget upplevdes som en stor begränsning i 

deras möjlighet att bestämma vart de skulle vara och vad de skulle göra. Regler och personal 

på avdelningen sågs som icke flexibla och det var svårt att se nya sätt att utföra behandlingen 

på. Patienter önskade sig mer stimulans och en möjlighet att få röra sig mer fritt på 

avdelningen samt fler tillfällen att komma ut utanför avdelningen. När de fick tillfälle att 

komma ut sågs det som väldigt positivt och en chans att få ta ansvar, känna frihet och att 

komma in i dagliga rutiner (Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002; 

Olofsson & Norberg, 2001).  
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Patienter upplevde i vissa fall att de inte blev lyssnade till av vårdpersonalen. Det rörde sig 

då inte om brist på empati eller lyhördhet från personalens sida, däremot blev deras 

önskningar inte alltid tillgodosedda (Soininen, Välimäki, Noda, Puukka, Korkeila, Joffe & 

Puktonen, 2013). Studierna ger en övergripande negativ bild av främjandet av autonomi på de 

psykiatriska avdelningarna. Det upplevdes påfrestande att hela tiden bli begränsad. Att inte få 

tillgång till sina personliga tillhörigheter kändes förödmjukande och onödigt. Känslor av 

nedstämdhet, ledsamhet, frustration och irritation väcktes generellt hos patienterna. Det 

medförde också en lägre självkänsla (Bowers et al., 2010; Johansson & Lundman, 2002; 

Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; 

Soininen et al., 2013).  

 

8.1.2 Att få känna delaktighet 

Patienterna ville få tillfälle att känna någon form av delaktighet under vårdtiden även om de 

förstod att möjligheterna ibland var begränsade. En önskan fanns i patienters berättelser om 

att medbestämmande borde garanteras, att få vara med att ta beslut rörande behandlingen. De 

ville samarbeta med vårdpersonalen och kunna involveras och planera vården. Motivation 

från personalen sida var viktigt för att kunna ta steget att kunna bli mer delaktig (Andreasson 

& Skärsäter, 2012; Olofsson & Jacobsson, 2001). Om personal inte gjorde detta upplevdes det 

svårt att våga bli mer aktiv (Olofsson & Jacobsson, 2001). 

 

8.2 Vårdrelationen var central 

I studierna framkommer att en mänskligare relation mellan patient och personal kan bidra till 

ett bättre vårdande och en bättre vistelse i psykiatrin. Genom att komma varandra närmare blir 

förståelsen för varandras handlande större och tiden på avdelningen kan ses som mer 

meningsfull. Kommunikation möjliggör detta och stärker patientens tilltro till vården och sig 

själv (Andreasson & Skärsäter, 2012; Bowers et al., 2010; Johansson & Lundman, 2002; 

Meehan, Bergen & Fjeldsoe, 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001). 

 

8.2.1 En mänskligare relation  

För att främja vårdrelationen behövde personal anpassa sig till patienten. Om patienten fick 

ett bra bemötande och personalen visade att de engagerade sig vågade patienterna öppna sig. 

De kunde då känna sig mer som en medmänniska och då infann sig en trygghet. På så vis 

skapas relationen. En acceptans till varför de var inlagda kunde också växa vilket gjorde dem 
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mer positivt inställda till att stanna och ta emot vård (Andreasson & Skärsäter, 2012; 

Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 

Patienterna ansåg att det var viktigt att ha personalen nära tillgänglig, patienter såg även 

positiva egenskaper hos personalen. Att de var pålitliga, uppmärksamma på behov och att de 

såg patienten som unik. De intresserade sig för vad som var aktuellt i vårdandet av patienten 

och såg till hans eller hennes intresse. En kontaktperson kunde utgöra någon som kunde 

tillgodose dessa intressen (Andreasson & Skärsäter, 2012; Olofsson & Jacobsson, 2001). 

 Relationen kunde med fördel byggas och fördjupas om patient och personal även möttes på 

ett personligt plan, inte bara genom uttalade vårdhandlingar. Vardagssamtal, praktiska 

aktiviteter och humor kunde ta fokus från sjukdomstillståndet. Att tala om saker som hände 

utanför avdelningen sågs också som lugnande (Andreasson & Skärsäter, 2012; Olofsson & 

Jacobsson, 2001). En patient berättar om en situation när hon varit rädd men att en personal 

funnits vid sängkanten och hållit hennes hand vilket ingav trygghet (Olofsson & Norberg, 

2001). Vårdpersonalens inställning till patienten var viktig. Personal som visade att de hade 

tro till patientens kapacitet och litade på dem var stärkande. Att få ta eget ansvar för sin vård 

upplevdes som att få respekt, den respekt som ofta annars uppgavs saknad i vården. Istället 

för att vårdpersonalen tog beslut om patientens vård involverades patienten, det skapar ett mer 

jämställt förhållande och patienten kände ökad värdighet (Andreasson & Skärsäter, 2012; 

Johansson & Lundman, 2002). 

 Patienter menade att om personal hade mer tid att uppmärksamma dem på skulle 

tvångsåtgärderna minska. Ibland kändes det som att personalen inte var på deras sida, de 

visade inte någon respekt och var otrevliga mot patienterna. Det framkom att personalen ofta 

misslyckades med att ge patienterna tröst när de var ledsna och oroliga. Patienterna själva gav 

uttryck av att simpla metoder kunde få dem att känna sig bättre till mods, ofta kunde det räcka 

med att vårdaren var fysiskt närvarande för att de skulle må bättre (Andreasson & Skärsäter, 

2012; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Norberg, 2001, Soininen et al., 2013). När 

tiden under tvång skulle utvärderas lyftes personliga relationer och mänsklig kontakt fram 

som betydande (Olofsson & Norberg, 2001). 

 

8.2.2 Kommunikation var nyckeln 

Ett återkommande problem var att patienter inte förstod varför de var tvångsvårdade och 

utsattes för tvångsåtgärder. Många gånger upplevde de det som att de inte fått den 

informationen och när de frågade personalen fick de inga klara besked. Patienter ville veta 

varför de vårdas under tvång och vad innebörden av detta var, vad behandlingen skulle 
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innehålla, hur länge den skulle pågå och anledningar till inläggningen. Patienter återgav en 

önskan att få en motivering till tvångsvården och upplevde det som frustrerande att behöva 

tolka detta själva. Många gånger fanns läkaren inte på plats och kunde ge sådan information 

(Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002; Kuosmanen et al., 2001; 

Olofsson & Jacobsson, 2001). De upplevde ibland själva att de inte var i behov av 

behandlingen de fick, de såg det som meningslöst och endast som en förvaring utan att få 

chans till att prata om problemen. Det var svårt att förstå personalens roll och varför de 

utförde vissa handlingar. Deras uppfattningar om lämpliga vårdåtgärder skiljde sig från 

personalens (Olofsson & Jacobsson, 2001).  

 Patienter upplevde bristande information om sina juridiska rättigheter. Detta var 

problematiskt när de då inte visste om huruvida de blev korrekt behandlade. I de fall som 

patienterna kände till rättigheterna upplevdes det som stärkande. Det medförde ökat 

självförtroende och bidrog till större handlingskraft. I vissa fall har patienter prövat sina beslut 

om tvångsvård i rätten. Det gav en stärkt känsla av få sin röst hörd (Andreasson & Skärsäter, 

2012; Haglund, Von Knorring & Von Essen, 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & 

Norberg, 2001; Sörgaard, 2007). 

 Genom rätt kommunikation kunde tvångsåtgärder undvikas eller bli accepterade. Personal 

som ingav förtroende och informerade patienten konkret om vad som skulle ske ansågs som 

positivt. Då fanns en motivering till handlandet och då kunde patienten få större förståelse för 

vad som hände. Om personalen tog sig tid att känna in situationer och avvaktade med att 

agera tills de fått en mer begriplig bild av vad som hänt gjorde det att tvångsåtgärder kunde 

minskas. Patienter önskade att informationen skulle vara individanpassad för dem och för de 

tillstånd de befann sig i. En följsamhet från personalens sida så att patienter i så stor 

utsträckning som möjligt visste vad som skulle ske och varför det var viktigt (Andreasson & 

Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Norberg, 2001). 

 Att få prata ut efter en tvångsåtgärd eller att få komma tillbaka efter utskrivning och återge 

sina upplevelser sågs som betydelsefullt för att kunna få förståelse för vad som hänt och för 

att kunna gå vidare i livet. Det gällde även de patienter som i efterhand gav tvångsvården ett 

retrospektivt godkännande. Det gav möjlighet till reflektion av det inträffade samt en chans att 

förebygga eventuellt framtida tvångsvård, att helt och hållet slippa tvångsåtgärder eller att 

kommande tvångsåtgärder blir mindre traumatiska (Andreasson & Skärsäter, 2012; Olofsson 

& Norberg, 2001). 

8.3 Från övergrepp till livräddande 
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Tvångsvård och tvångsåtgärder är enligt studierna förknippat med en rad olika känslor. 

Patienters berättelser och åsikter skiljer sig åt, vissa känner sig kränkta och att ett övergrepp 

har gjorts på integriteten medan andra, ofta i efterhand anser att tvångsåtgärden var ytterst 

nödvändig och om den inte utförts kunde ha skapat stor skada eller lett till patientens död. Det 

framkommer ur artiklarna att patienter inom psykiatrin är sårbara individer. Detta innebär att 

vårdpersonal har stor makt och kan påverka vistelsen på den psykiatriska avdelningen för 

patienterna (Andreasson & Skärsäter, 2012; Bowers et al., 2010; Haglund et al., 2003; 

Johansson & Lundman, 2002; Kuosmanen et al., 2001; Olofsson & Jacobsson, 2001; 

Olofsson & Norberg, 2001; Soininen et al., 2013; Sörgaard, 2007). 

 

8.3.1 Personalens makt var stor 

Ofta upplevdes tvångsåtgärderna som ett maktmissbruk från personalens sida (Soininen et al., 

2013). I en studie uppgavs att 85 procent av patienterna ansåg att personalen njöt av 

maktkänslan de fick när de utförde tvångsåtgärden avskiljning, patienterna upplevde det som 

att personalen tyckte att de fick vad de förtjänade (Meehan et al., 2003). I en studie framkom 

det från patienternas berättelser att det rörde sig om tvång även om de gav sitt godkännande 

till behandling, då de visste att alternativet till att säga ja var en tvångsåtgärd (Olofsson & 

Norberg, 2001).  

 Patienter upplevde det som att de fick sanktioner och hot mot sig då de inte uppförde sig på 

ett lämpligt vis. Reglerna ansågs finnas till för att underlätta för personalen och straff kunde 

utdelas om regler inte följdes korrekt. Ibland upplevde patienterna att vårdpersonal utnyttjade 

sin makt för att förolämpa dem.  Det var upprörande för patienterna att känna denna 

ojämlikhet mellan dem och personalen (Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson & 

Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001).  

 Personal kunde använda sin makt på ett positivt vis. Genom att förmedla hopp stärktes 

patienternas tro på sig själva och deras kapacitet. Personal kunde vara lyhörda och anpassa 

vården efter patienternas behov som också stärker patienten i sin utsatta situation (Andreasson 

& Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002). 

 

8.3.2 Fullt nödvändigt och onödigt 

Det kunde uppstå våldsamma situationer mellan patienter och personal då patienter ibland 

upplevde tvångsåtgärder som oacceptabelt. Patienter ansåg att de utsatts för övervåld av 

personalen, hade en annan väg valts hade våld kunnat undvikas helt (Johansson & Lundman, 

2002). Tvångsåtgärder gav en känsla av hjälplöshet och ökad ångest. Tvångsmedicinering 
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kunde ha som följd att oron förvärrades och inskränkning av frihet ledde till nedstämdhet och 

frustration. Tvångsåtgärder så som bältesläggning och avskiljning kunde anses helt onödiga 

av patienter (Bowers et al., 2010; Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2002).  

 Ibland kunde tvångsvård och tvångsåtgärder ses som positivt ur patientens synvinkel. De 

kunde ha blivit hjälpta ur sitt tillstånd. Onda tankar kunde försvinna och det upplevdes som 

skönt att någon kom och tog bort dem. Det blev ett skydd mot sig själva och sjukdomen. 

Annars hade dem kunnat skada sig själva men nu ledde åtgärderna på sikt till något som 

främjade deras hälsa. Patienter uppgav att om det inte fanns någon sjukdomsinsikt så kunde 

tvång rättfärdigas. Avdelningens funktion kunde förstås samt att regler måste finnas till för att 

upprätthålla ordningen och säkerheten för de intagna (Andreasson & Skärsäter, 2012; 

Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2002; Kuosmanen et al., 2001; Meehan et al., 

2003; Olofsson & Jacobsson, 2001). En patient beskrev att när hon mådde bättre förstod hon 

varför hon tvångsvårdats. Hon hade till viss del även haft den insikten när hon mått dåligt, 

men inte vågat erkänna det för sig själv. Patienten menade att hon hade satt sig själv i 

tvångsvården om hon var psykiatriker (Olofsson & Norberg, 2001).   

 

8.3.3 Förståelsen varierade 

Att skydda och lugna ansågs vara syftet med tvångsvården enligt patienterna (Olofsson & 

Norberg, 2001). Trots detta ansåg 96 procent av patienterna i en studie att de ofta blev mer 

frustrerade av att utsättas för tvångsåtgärden avskiljning. 89 procent av patienterna i samma 

studie ansåg dock att de betedde sig bättre på avdelningen efter avskiljning. Samtidigt uppgav 

65 procent av patienterna att de aldrig mådde bättre av avskiljning (Meehan et al., 2003). Det 

fanns således olika uppfattningar om vad tvångsvården resulterade i.   

 Då de någon gång under vistelsen på avdelningen blivit utsatta för tvång var majoriteten 

missnöjda med helheten av behandlingen och bemötandet. De kunde också fått sin integritet 

kränkt vilket medfört minskad självkänsla och ledsamhet (Soininen et al., 2013).  

 I de avseenden då patienter var så pass positivt inställda till tvångsåtgärder att de i 

efterhand såg ett behov av det, var speciellt i början av vistelsen. De kunde ha skadat sig 

själva eller någon annan om de inte fått hjälp. Ibland fanns även risk för självmord som kunde 

undvikas (Andreasson & Skärsäter, 2012; Haglund et al., 2003; Meehan et al., 2003; Olofsson 

& Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 

 Medicinering kunde ge god effekt och lugna patienten. En del patienter berättar om sina 

upplevelser och beskriver tiden som tvångsvårdad som en bra tid, inte innehållandes tvång. 

Den hjälpte patienterna i sin sjukdom och gav chans till återhämtning (Andreasson & 
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Skärsäter, 2012; Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 

2001; Olofsson & Norberg, 2001). För att göra vistelsen än mer meningsfull kunde anhöriga 

engageras, exempelvis gällande planering av behandling. Även god kontakt med medpatienter 

var stärkande för patienterna (Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002).  

 

9. Diskussion  

9.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att detta fenomen är komplext, patienter beskriver tvång i ordalag 

av stort obehag, förtvivlan och maktlöshet. Men det finns även beskrivningar av hur tvånget i 

efterhand skapat välbefinnande för patienten, som ett första avstamp i en hälsoprocess.  

 

9.1.1 Maktperspektivet 

Denna studie har visat att personal på den psykiatriska avdelningen kan genom sitt handlande 

spela en avgörande roll för hur vårdtiden ska komma att upplevas för patienten. Detta ger 

personalen stor makt i sammanhanget vilket visade sig i subtemat Personalens makt var stor. 

Författarna menar att om sjuksköterskor i stor utsträckning reflekterar över denna makt och 

dess inverkan på patienters upplevelser kan mötet ske på en jämnare nivå. De riskerar att 

uppfattas som maktmissbrukare som endast använder sina befogenheter för egen vinning om 

inte en maktmedvetenhet finns hos sjuksköterskan. I Abma & Widdershovens (2006) studie 

har patienter upplevt att de blivit ignorerade av vårdpersonal när de sökt hjälp vilket i sin tur 

lett till frustration hos patienten. Denna frustration ledde sedan ofta till tvångsåtgärder. Enligt 

patienterna upplevdes det som ett straff. Eriksson (1994) beskriver fördömelse och straff som 

en del i sin teori om vårdlidandet. Vårdpersonal bortser från patientens önskemål och tar 

själva beslut om vad som är lämpligt för patienten. Kasén et al. (2008) menar att vårdaren 

med sin yrkeskunskap har makt och vad han eller hon väljer att delge patienten har betydelse 

för hur maktbalansen blir. Paternalism uppstår när vårdare och patient inte möts på en jämlik 

nivå, vårdpersonal handlar utan att räkna in patienters önskemål i utförandet av vård. Utfallet 

kan leda till ett resultat som vårdaren anser gott, exempelvis att patienter får önskad effekt av 

läkemedel vid tvångsmedicinering (Zomorodi & Foley, 2009).  

 Kasen et al. (2008) menar att denna makt i grunden inte är negativ i och med att den på rätt 

sätt kan användas för att främja patientens hälsa. Den bygger på att sjuksköterskan har 

yrkeskunskap nog att veta i vilka situationer paternalism kan vara befogat. Det medför ett 

stort ansvar. Författarna menar att med resultatet i åtanke bör större vikt läggas på 
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maktmedvetenhet för att undvika upplevelser av övergrepp. Erikssons teori samt de studier 

som omnämns understryker det vårdlidande som kan uppstå om inte sjuksköterskor 

reflekterar över sin makt och möter patienten på en jämn nivå. 

 Eriksson (1994) beskriver i sin teori om att se patienten bakom diagnosen. Resultatet visar 

att sjuksköterskor som ser patienten bakom diagnosen kan bidra till ett minskat lidande menar 

författarna. Andra studier har däremot visat att sjuksköterskor ibland har en annan bild av 

samma komplexa fenomen. För att få förståelse för helheten bör även sjuksköterskans 

upplevelser lyftas fram. Jarrett, Bowers & Simpson (2008) beskriver användandet av 

tvångsmedicinering i sin studie. Till stor del har tvångsmedicinering utförts i hotfulla, 

aggressiva situationer, exempelvis vid hög självmordsrisk hos patienten. 

Tvångsmedicineringen har då möjligen setts som den enda utvägen. I dessa fall har 

personalens maktutövning och agerande varit nödvändig. De har inte kunnat möta patienten 

på en mer jämlik nivå utan tvingats ta till drastiska åtgärder.  

 

9.1.2 Okunskap kontra kunskap och etisk medvetenhet 

Vårdlidande kan bero på okunskap om hur omvårdnad ska bedrivas menar Eriksson (1994). I 

en studie undersöktes sjuksköterskans syn på den etiska problematik som uppstår vid 

tvångsvård. Där svarade en stor majoritet att tvångsåtgärderna avskiljning, 

tvångsmedicinering och bältesläggning inte var etiskt problematiska att utföra. Endast elva 

procent av deltagarna ansåg att avskiljning som tvångsåtgärd var etiskt problematiskt (Lind et 

al., 2004). Fynden i Lind et al. (2004) studie kan jämföras med vad som framkommit i 

huvudtemat Från övergrepp till livräddande, vilket visar att uppfattningarna går isär gällande 

patienters upplevelser och vårdpersonals uppfattningar. I de fall patienter upplevt vårdlidande 

kan okunskap hos vårdaren vara den bakomliggande orsaken till vårdlidandet. Resultatet visar 

att sjuksköterskor behöver etisk medvetenhet och en följsamhet för att undvika att onödigt 

lidande uppstår menar författarna. Detta leder i sin tur till bättre omvårdnad. 

 

9.1.3 Vårdrelation och människa 

I resultatet framkommer det att en starkare relation mellan vårdare och patient är essentiellt, i 

subtemat En mänskligare relation ges exempel på goda vårdrelationer och avsaknad av 

vårdrelationer. Att komma en eller flera av personalen nära har gjort att patienter vågat delge 

sin bild av situationen vilket lett till att möjligheterna till samarbete och behandling blivit 

större. De har fått en förståelse för varför de var intagna på avdelningen och även en förståelse 

för vissa utförda tvångsåtgärder. Början till denna relation kunde ofta inledas med samtal 
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rörande andra saker än sjukdom och vård. Detta gjorde patienten till en medmänniska i 

relationen. Eriksson (1994) menar att för att kunna uppleva värdighet behöver patienten få 

möjlighet att känna sig som en människa. Det möjliggörs genom bekräftande relationer. Ett 

nonchalant bemötande gör att patienten inte kan bli bekräftad. Istället bör vårdpersonal arbeta 

mot att bekräfta patienter i så stor utsträckning som möjligt för att han eller hon ska känna att 

de har ett större värde. Resultatet tillsammans med Erikssons teori om att få känns sig som en 

människa visar att detta skulle kunna leda till minskade tvångsåtgärder samt ett större 

förtroende för personalen när dessa åtgärder utförs.  

 I en studie beskrivs arbetet med att bygga upp en vårdrelation med patienter från 

sjuksköterskans synpunkt. Att inleda en relation handlar om att möta patienten med en 

vänskaplig framtoning. Sjuksköterskan bör inte inleda med att prata om det absolut svåraste i 

patientens situation utan först måste ett förtroende byggas upp genom vardaglig och 

vänskaplig konversation. Nästa steg i processen blir att engagera patienten och att visa sig 

själv engagerad som sjuksköterska. Vårdrelationen med patienten beskrivs som att det finns 

ett förtroende och en förståelse samt att de arbetar mot ett gemensamt och för patienten 

individuellt mål (Gardner, 2010). Vistelsen på avdelningen upplevdes innehålla mer tvång om 

patienten tyckte att vårdrelationen var dålig (Sheehan & Burns, 2011). Detta bekräftas i 

patienters önskningar i resultatet om att få inleda en relation till vårdpersonal samt Erikssons 

(1994) teori om ett bekräftande av patienten för att minska vårdlidandet.  

  

9.1.4 Mer kommunikation och individanpassad information 

Upplevelser kring bristande eller god information redovisas under subtemat Kommunikation 

är nyckeln. Kommunikation har inverkan på alla aspekter av tvångsvård och förbättrad 

kommunikation leder till bättre vårdande.  Det framgår av resultatet att patienter ofta inte 

förstod varför de befann sig på en psykiatrisk avdelning. Det kunde röra sig om bristande 

sjukdomsinsikt men även att de upplevde det som att de inte fått en riktig motivering till 

intagning eller val av behandling. Patienterna upplevde det också som att de kände sig stärkta 

av att vara välinformerade. Sjuksköterskan måste noggrant överväga hur hon väljer att 

informera patienten. LPT kräver att information måste vara individanpassad i största möjliga 

mån (1991:1128). Denna studie visar att om information på bästa sätt ska nå fram till 

patienten behövs även den tilltro som kommer ur en god vårdrelation. Utan den är inte 

patienten lika mottaglig för information, sjuksköterskan kan inte heller ge korrekt information 

om patienten inte öppnat upp sig och delgett sina behov och önskningar. Lindholm & 
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Eriksson (1993) styrker detta när de understryker patienters önskningar om att ingå i en 

vårdrelation med personal.  

 I en studie av Bigwood & Crowe (2008) beskrivs användandet av fysiska tvångsåtgärder 

och hur de upplevs av sjuksköterskan. De berättar att den viktigaste kunskapen inte är att veta 

hur en patient enklast brottas ner en utan hur diskussionen ska föras för att undvika ingripande 

med fysiskt tvång. De flesta situationer som uppstår på avdelningen slutar inte med att tvång 

behöver användas, genom kommunikativa åtgärder kan de flesta situationer lösas. Dock 

menar sjuksköterskorna i studien att det vore otänkbart att det fysiska tvånget skulle 

fullständigt tas ur bruk. 

 Eriksson (1994) kategoriserar utebliven vård och ickevård som en del av vårdlidandet.  

Patienter behöver vara gott informerade för att nå ökad hälsa. Om patienterna inte är 

införstådda i sin situation riskeras utebliven vård. Författarna menar att flertalet steg i 

hälsoprocessen kräver delaktighet från patientens sida. God kommunikation och informering 

leder till ökad delaktighet, vilket beskrivs under subtemat Kommunikation är nyckeln. Detta 

styrks av Eriksson (1994) som beskriver att det måste finnas en grundinställning till att vilja 

bedriva god omvårdnad hos vårdpersonalen. Denna grundinställning kan vara god men om 

sjuksköterskan inte kan nå ut med sin kunskap till patienten på rätt sätt så är det inte av någon 

betydelse.  

  

9.2 Metoddiskussion 

Litteraturstudie som metod är ett passande tillvägagångssätt då studier finns att tillgå om 

tvångsvård och patienters upplevelser av detta. Det har genererat data som kunnat analyseras 

och syntetiseras till en ny helhet i enlighet med Friberg (2012) och Forsberg & Wengström 

(2013).  

 

9.2.1 Litteratursökningen 

Litteratursökningen ska göras noggrant och sökorden väljs utifrån syftet. En tydlig sökstrategi 

med väl kombinerade och utvalda sökord underlättar arbetet och ser till att hela 

kunskapsområdet granskas (Forsberg & Wengström, 2013). I vårt fall kunde den systematiska 

litteratursökningen utförts på ett mer omfattande vis med exempelvis fler sökord som kunde 

gett fler artiklar till resultatet. Exempelvis kunde ord för specifika tvångsåtgärder, så som 

avskiljning och bältesläggning ha gett fler träffar i databaser. Det kan ses som en svaghet då 

inte all befintlig kunskap kunnat inkluderas i resultatet. Andra texter kunde då möjligen valts 



21 
 

och eventuellt gett ytterligare förståelse för fenomenet. De studier som hittades och kom att 

användas gav däremot en bred och djupgående bild av patienters upplevelser av tvångsvård 

och tvångsåtgärder. I resultatartiklarna har fenomenet beskrivits mångsidigt men samtidigt 

innehållandes en röd tråd, avsikten har varit att skapa med detta skapa en enhetlighet i 

resultatet.    

 

9.2.2 Tillförlitlighet i tillvägagångssätt 

Urvalet av artiklar har skett enligt Friberg (2012) och Forsberg & Wengström (2013) som 

nämns ovan. Begreppet tillförlitlighet (eng. trustworthiness) är ett beprövat tillvägagångssätt 

för att bedöma kvalitéten på kvalitativa artiklar. Ett sätt att undersöka artiklarnas trovärdighet 

är att lyfta frågan om studiens resultat skulle bli liknande eller samma om studien skulle göras 

om igen med liknande/samma deltagare och kontext. En möjlig felkälla vid kvalitativ 

forskning ligger i tolkning av deltagares berättelser och hur det i sin tur tolkas av forskaren, 

vad som tolkas till ett resultat måste återspegla deltagarnas berättelser. Det är viktigt att 

forskaren inte är partisk i tolkningen, de data som ska tolkas får inte göra det utifrån 

forskarens egna önskemål och motiv. Större tillförlitlighet nås genom att de slutsatser som 

dragits kan överföras och vara applicerbart på andra kontexter än den som specifikt har 

studerats (Polit & Beck, 2012., Polit & Beck, 2014) Vid urval och analys av studiens 

resultatartiklar har författarna sett till dessa beskrivna kriterier för att kunna avgöra om 

studien har tillräckligt hög tillförlitlighet. Studierna resultatdelar tycks ligga nära patienternas 

berättelser med många citat samtidigt som författarnas egna tolkningar har ett begränsat 

utrymme. I analysarbetet fanns en strävan efter att i tolkningen vara så opartisk som möjligt. 

Inga resultat har undangömts, allt som svarar till syftet har lyfts fram ur artiklarna. Detta 

bidrar till tillförlitlighet till arbetet och det var också något som författarna strävade efter. 

 Artiklar som använts till detta arbete har ansätts ha ett tillförlitligt och gediget 

tillvägagångssätt. De presenterar utgångspunkter, samt är tydliga i sin presentation av 

resultatet. Arbetet med att ta fram artiklar och analysera deras resultat har gett svar på syftet 

med arbetet. Det som valt att undersökas har således varit möjligt att undersöka. Metoden 

skulle troligtvis ge ett liknande resultat om den återskapades då flertalet av de artiklar som 

använts beskriver patienters upplevelser av att vårdas under tvång på ett utförligt vis. Det ger 

arbetet tillförlitlighet. Ett problem som kan lyftas är att tolkningen görs på tidigare studiers 

resultat. Dessa resultat är i sin tur tolkningar av patienters berättelser. Det gör att 

litteraturstudie som metod är ytterligare ett steg från förstahandskällan vilket utgör en risk för 

feltolkningar av vad patienter initialt menade att berätta.  
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 Vissa studier som inkluderades berörde även sjuksköterske- läkar- och anhörigperspektiv, 

alltså andra aspekter än de som är relaterade till vårt syfte. Dock har endast de delar som rör 

patienternas perspektiv valts att tas med i detta fall.  

 

 

9.2.3 Urvalets svagheter och styrkor 

Av de tio artiklar som utgör resultatet är fördelningen fem kvalitativa och fem kvantitativa. 

Med denna uppdelning finns både svagheter och styrkor. Eftersom det var patienternas 

upplevelser som var intressant ses en svaghet i att enbart hälften av materialet var kvalitativa 

artiklar, djupgående upplevelser studeras bäst med kvalitativ metod (Friberg, 2012). De 

kvalitativa artiklar som användes var dock omfattande och gav utförliga och detaljrika 

resultat, detta sågs nödvändigt för att väga upp nackdelarna med den relativt låga andelen 

kvalitativa artiklar. Om den systematiska litteratursökningen hade resulterat i fler kvalitativa 

artiklar skulle eventuellt mer data om subjektiva upplevelser ha inkluderats. Däremot beskrivs 

upplevelser likartat i de kvalitativa artiklarna. Detta tyder på att fler kvalitativa artiklar inte 

nödvändigtvis gett nya aspekter av patienters upplevelser. 

 De studier som gjorts med kvantitativ ansats ger indikationer på att vissa specifika 

upplevelser förekommer ofta. Exempelvis finns ett utbrett problem med bristande autonomi 

hos patienter som vårdas under tvång. De kvalitativa studierna beskriver exempelvis bristande 

autonomi hos patienter som vårdas under tvång mer ingående och en bild av hur problemet 

upplevs målas upp. Det pekar på att en blandning av både kvalitativ och kvantitativ metod ger 

trovärdighet till litteraturstudien.  

 Samtliga resultatartiklar har publicerats i en vårdvetenskaplig tidskrift, vilket kan anses 

höja trovärdigheten i en vårdvetenskapligt inriktad litteraturstudie. Fem av artiklarna kom från 

vårdvetenskapliga tidskrifter med inriktning mot psykiatri, fyra med inriktning mot avancerad 

omvårdnad och en tidskrift inriktade sig på sjuksköterskans etik. Alla studier var genomförda 

i västvärlden, 80 procent av dessa studier var genomförda i Norden, av dessa var 63 procent 

genomförda i Sverige. Kritik kan riktas mot att litteraturstudien ger en bild som enbart berör 

en liten del av världen. Vård bedrivs dock inte på samma sätt i alla världens länder, vilket blir 

ett motargument till kritiken om att arbetet inte är världsomfattande. Den kontext som 

studerats i de olika studierna är likartad. Det är betydelsefullt för att kunna jämföra studierna 

med varandra och resultatet blir således applicerbart på klinisk verksamhet i länder där 

liknande psykiatrisk vård bedrivs. 
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9.2.4 Tematisering av resultatdelen  

Tematiseringen gjordes i enlighet med Fribergs (2012) samt Forsberg & Wengströms (2013) 

beskrivning som nämns ovan. Arbetet med att formulera teman var komplicerat då vissa data 

var svårtolkade, vilket gjorde det svårt att jämföra likheter och skillnader samt verifiera detta. 

Att då ha en god förståelse av studiens helhet var av stor vikt för att kunna tolka data i sitt 

sammanhang. Ibland kunde vissa data vara svåra att tematisera då de vidrörde flera olika 

teman. Då fick ett val göras vilket tema som det angränsade mest till. Data var av olika 

karaktär och belyste olika aspekter av fenomenet. Variationen och bredden på materialet 

gjorde det möjligt att se de uppkomna subteman som redovisats i resultatet. På så vis kunde 

de delar som svarade till studiens resultat reduceras till tre huvudteman och nio subteman. 

 

9.3 Kliniska implikationer 

Aktuell litteraturstudie kan bidra med att hjälpa sjuksköterskan i sitt förhållningssätt till 

patienten som tvångsvårdas. Att i det kliniska arbetet inte ta onödiga beslut åt någon vars 

möjlighet till självbestämmande redan är begränsat, är viktigt för patienterna och bör således 

respekteras. När det finns möjlighet ska vårdpersonal istället uppmuntra till större 

ansvarstagande genom att ge patienten större friheter. Enligt patienternas berättelser behövs 

detta för att känna ett människovärde i vården. Som sjuksköterska möjliggöra tillfällen till 

aktivitet i olika former leder till ökad stimulans för patienterna. Det finns bland patienter en 

generell negativ bild av möjligheten till autonomt liv på den psykiatriska kliniken. Möjligen 

kan vetskapen bidra till att vårdpersonal kan förändra den uppfattningen till viss del.  

  Sjuksköterskan bör även arbeta för att stärka relationen till patienten. Det finns en tydlig 

önskan hos patienter till en stärkt relation. Relationen har ett egenvärde i sig och kan bidra till 

förståelse, trygghet och kan leda hälsoprocessen framåt. Detta kan göras genom större 

kontinuitet i verksamheter så att dessa relationer kan byggas. Alla patienter bör ha en 

kontaktperson som kan bygga relationen och på så vis bli ställföreträdande för patienten. Med 

hjälp av att använda sig av ett mer vardagligt språk kan sjuksköterskan uppnå större förståelse 

i kommunikationen med patienten.  

  Vetskapen att patienter ofta retrospektivt accepterade tvångsåtgärder kan för 

sjuksköterskan vara ett stöd i det etiska dilemma som uppkommer i situationer då tvång är 

befogat. Genom utförd tvångsåtgärd som i stunden upplevs kränkande, kan patienten i ett 

senare skede uppleva ökad hälsa.  

 



24 
 

 

9.4 Förslag på fortsatt forskning 

Med kunskapen som kommer av att undersöka och sammanställa patienters upplevelser av 

tvångsvård vore det intressant att vetenskapligt komma fram till olika omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskan kan utföra för att stärka exempelvis vårdrelationen eller möjligheten till 

förbättrad autonomi. Att ytterligare forska kring patienters upplevelser av tvångsvård upplevs 

som en något mättad frågeställning. En evidensbaserad verktygslåda av omvårdnadsåtgärder 

skulle möjligen kunna utgöra en mall för ett handlade som kan minska patienters vårdlidande 

i tvångsvården. För detta krävs mera inriktning på studier kring intervention och 

implementering.  

 

9.5 Slutsats 

I litteraturstudien ges en uppfattning om vad patienter upplever som gott kontra problematiskt 

med hur tvångsvård har bedrivits de senaste åren. I diskussionsdelen tas även sjuksköterskans 

bild av tvångsvård upp som skiljer sig från patienternas upplevelser. Orsakerna till olikheterna 

måste förstås och därigenom ge kunskap om hur vården kan verka mer hälsofrämjande. Den 

bild som ges i denna litteraturstudie kan hjälpa sjuksköterskan med sin yrkeskunskap till ett 

bättre mer individanpassat arbete. Genom vårdrelationen, en medvetenhet kring paternalism 

och etik samt bättre kommunikation går det att reducera vårdlidandet som beskrivs i denna 

litteraturstudie. Liknande problemområden har observerats i samtliga studier. För att de 

individer som hamnar i dessa extrema situationer ska få ett minskat vårdlidande behövs 

förbättringar i verksamheten inom dessa områden. Möjligen kräver det en ekonomisk satsning 

på exempelvis personaltäthet, men även att de kliniska verksamheterna bedrivs med en 

gemensam vision där individen står i centrum och alla arbetar för att möta patienten på en 

jämlik nivå. Vårdlidandeteorin är på så vis applicerbar i denna kontext. Den ger vårdpersonal 

en medvetenhet och inblick kring hur patienter kan uppleva sin situation och i vilka 

situationer sjuksköterskan riskerar att utsätta någon för vårdlidande.  
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Intervjumetodik användes. 
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deltagarna skulle ha tvångsvårdats och 
diagnostiserats med psykotisk sjukdom 
enligt WHOs klassifikation samt förstå 
och prata svenska. De exkluderades om 
de hade vanföreställningar eller 
kommunikationssvårigheter. Studien 
hade kvalitativ design med 
fenomenologiskt tillvägagångssätt för 
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beskriva fenomenet. I analysen letade 
man efter skillnader och likheter i 
deltagares berättelser. Detta delades 
sedan in i olika subteman som sedan 
ordnades till huvudteman 

Tvångsvården kan upplevas som 
god om vårdpersonal vill 
patienterna väl. Tvångsvård kan 
också ge trygghet till patienterna 
och skydd från världen utanför. Om 
patienter är informerade om 
konsekvenser av deras handlande, 
kan tvångsåtgärder undvikas.  Det 
bidrar till stärkt autonomi. 
Patienter måste få individanpassad 
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varför de var tvångsvårdade. Att få 
delta i sin egen vård samt att få bli 
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patienterna som viktigt.  
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att patienter 
blir inlåsta på 
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Patienter, sjukvårdspersonal och 
besökare från 61 olika avdelningar 
deltog i en kvantitativ studie.. Alla på 
avdelningarna erhöll formuläret, de som 
ville svarade. Med hjälp av deskriptiv 
statistik analyserades data.   

Patienterna var den grupp som hade 
mest negativa uppfattningar om 
låsta dörrar. De ansåg inte att det 
gav dem säkerhet utan snarare 
gjorde personalen kyligare i sitt 
bemötande. Att patienter var inlåsta 
medförde irritation, depression, 
upplevt tvång samt lägre 
självkänsla.  
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medication 
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experiences 
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År : 2003 
Land: Sverige 
Tidsskrift : Journal 
of Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Beskriva 
patienters 
erfarenheter 
och 
sjukskötersk
ors 
uppfattningar 
om patienters 
erfarenheter 
som 
tvångsmedici
nerats.  

Patienter och sjuksköterskor från fem 
slutna psykiatriavdelningar blev 
intervjuade om en specifik situation de 
varit med om när tvångsmedicinering 
utförts. Inklusionskriterierna för 
patienterna var att de under sin vistelse 
på avdelningen hade blivit utsatt för 
tvångsmedicinering samt att vara i 
tillräckligt bra mentalt tillstånd för att 
delta. En explorativ design användes. 
Sedan gjordes innehållsanalys av data 
för att hitta olika teman i 
intervjumaterialet.  
 

Av de elva intervjuade patienterna 
gav fyra ett retrospektivt 
godkännande medan resten inte 
ansåg att tvångsvården varit dem 
till någon hjälp. Patienterna 
upplevde att de blev både fysiskt 
och psykiskt kränkta genom tvång. 
De visste inte om sina juridiska 
rättigheter och hade inget 
självbestämmande.  
En klar majoritet av patienterna 
uppgav att de känt både fysiskt och 
psykiskt obehag på grund av 
medicinen de fått. Mer dialog kan 
vara ett alternativ för att minska 
tvångsmedicineringen.  

4. 
Johansson, 
M., & 
Lundman, B. 

Patients’ 
experience 
of 
involuntary 
psychiatric 
care: good 
opportunitie
s and great 
losses 

År : 2002 
Land: Sverige: 
Tidsskrift : Journal 
of Psychiatric & 
Mental Health 
Nursing 

Att belysa 
patienters 
upplevelser 
av att bli 
tvångsvårdad
e inom 
psykiatrin. 

Kvalitativ studie där man använt sig av 
en narrativ intervjumetod. De patienter 
som intervjuades ombads att fritt berätta 
om deras erfarenheter av att vårdas 
under tvång. Intervjutexten analyserades 
med hjälp av en fenomenologisk 
hermeneutisk metod inspirerad av 
Riceour. Meningsbärande enheter i 
patienternas berättelser identifierades 
och jämfördes för att hitta 
återkommande mönster som sedan blev 
till subteman och teman.  

Patienter upplever tvångsvården 
som att få inskränkt autonomi. Att 
få behandling som man inte gått 
med på och att följa otaliga regler. 
Både den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten blev 
kränkt. Patienterna vill ha bättre 
kontakt med personalen då de 
kände att de inte fick information 
om sin behandling.  
Ibland upplevde patienterna 
medbestämmande och kände sig då 
som mer värdiga.  
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5. 
Kuosmanen, 
L., Hätönen, 
H., 
Malkavaara, 
H., Kylmä, 
J., & 
Välimäki, 
M. 

Deprivation 
of liberty in 
psychiatric 
hospital 
care: the 
patient’s 
perspective 

År : 2001 
Land: Finland 
Tidsskrift : Nursing 
Ethics 

Att 
undersöka 
om 
patienterna 
upplevt 
tvång under 
sin tid på 
psykiatrisk 
avdelning 
och att 
undersöka 
deras syn på 
detta. 

Patienter från två akuta psykiatriska 
slutenvårdsavdelningar deltog. 
Kvalitativ undersökning med 
semistrukturerad intervju. Data 
analyserades med induktiv 
innehållsanalys. 

69% av deltagarna upplevde tvång 
under deras vistelse på den 
psykiatriska avdelningen. Patienter 
beskriver tvång som en rad olika 
restriktioner. De utsatts för 
avskiljning, tvångsmedicinering 
och bältesläggning och låsta dörrar. 
De hade även svårt att få kontakt 
med andra patienter och omvärlden. 
Patienters känslor kring tvång var 
ledsamhet samt förödmjukelse. 
Tvångsåtgärderna sågs som onödigt 
maktutövande från personalen.  

6. 
Meehan, T., 
Bergen, H., 
& Fjeldsoe, 
K. 

Staff and 
patient 
perceptions 
of seclusion: 
has anything 
changed? 

År : 2004 
Land: Australien 
Tidsskrift : Journal 
of Advanced 
Nursing 
 

Att 
undersöka 
patienters 
och 
personals 
uppfattningar 
och attityder 
till 
avskiljning 
och 
anledningar 
till det.  

Patienter och sjukvårdspersonal med 
erfarenheter från avskiljning på tre 
slutna psykiatriska avdelningar i 
Australien erbjöds att fylla i ett 
frågeformulär (The Attitudes to 
Seclusion Survey). Sjukvårdare och 
patienter fyllde i formuläret. Materialet 
analyserades med hjälp av SPSS v.10. 

Patienters och sjuksköterskors 
uppfattningar om anledningar till 
avskiljning skiljer sig åt.  
Samtliga sjuksköterskor ansåg att 
avskiljning hade en lugnade och 
positiv effekt på patienterna. Enbart 
4% av patienterna ansåg att 
avskiljning är bra för dem. Däremot 
ansåg nästan alla patienter att 
avskiljning är bra om de försöker 
skada sig själva.  
85% av patienterna uppfattade att 
sjukvårdspersonalen njöt av 
känslan av makt och att de ansåg att 
patienterna fick vad de förtjänade.  
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7. 
Olofsson, 
B., & 
Jacobsson, 
L. 

A plea for 
respect: 
involuntary 
hospitalized 
psychiatric 
patients’ 
narratives 
about being 
subjected to 
coercion 

År : 2001  
Land: Sverige 
Tidsskrift : Journal 
of Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Beskriva 
patienters 
upplevelser 
av att bli 
utsatta för 
tvångsvård. 

Tvångsvårdade patienter från en 
psykiatrisk slutenvårdsklinik deltog i 
studien. Inklusionskriterierna var 
förutom att de ska ha tvångsvårdats att 
de talade svenska samt att de inte hade 
några kommunikationssvårigheter. 
Narrativa intervjuer gjordes och 
materialet granskades med en kvalitativ 
innehållsanalys för att induktivt finna 
olika teman som uppkommit i 
patienternas berättelser. 
 

Patienter berättar att de upplever att 
de inte får vara delaktiga och 
involverade i vården. Bristande 
information om behandling och 
rättigheter. Behandlingen 
upplevdes som en förvaring, de 
uppehölls där utan att bli bättre i 
sitt sjukdomstillstånd.  
Som psykiatripatient kände man sig 
som en sämre människa. Man 
önskade också att få vara mer 
delaktig i sin vård exempelvis 
genom att bättre känna till sina 
rättigheter.  
God vård upplevdes när personal 
såg dem som medmänniskor och 
när personal försökte skapa en 
relation till dem.  

8. 
Olofsson, 
B., & 
Norberg, A. 

Experience 
of coertion 
in 
psychaitric 
as narrated 
by patients, 
nurses and 
physicians 
 

År : 2001 
Land: Sverige 
Tidsskrift : Journal 
of Advanced 
Nursing 

Att öka 
förståelsen 
för 
patienters, 
sjukskötersk
ors och 
läkares 
erfarenheter 
av 
tvångsåtgärd
er inom 
psykiatrin.  
 

En deskriptiv explorativ kvalitativ 
studie baserat på deltagarnas berättelser.  
patienter,  sjuksköterskor och läkare 
ingick i studien. Urvalet gjordes på en 
psykiatrisk klinik. Patienterna skall ha 
utsatts för tvångsvård, vara 
svensktalande samt utan 
kommunikationssvårigheter. I analysen 
ville man urskilja mönster ur 
deltagarnas berättelser. Till detta 
användes Labov’s structural approach 
and Burke’s classic method of 
dramatism.  
 

Sjuksköterskor, patienter och läkare 
uppgav vikten av mellanmänskliga 
relationer och mänskliga kontakt. 
Patienterna upplevde att det obehag 
de kände vid tvångsåtgärder kunde 
minskas. De kände sig säkrare om 
de hade en nära relation till 
vårdaren, detta medförde även att 
patienterna blev mindre 
våldsamma.    
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9. 
Soininen, P., 
Välimäki, 
M., Noda, 
T., Puukka, 
P., Korkeila, 
J., Joffe, G., 
& Puktonen, 
H. 

Seclueded 
and 
restrained 
paitients’ 
perceptions 
of their 
treatment 

År : 2013 
Land: Finland 
Tidsskrift : Journal 
of Mental Health 
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Man ville 
undersöka 
patienters 
uppfattningar 
av hela 
vårdtiden, 
samt 
uppfattningar
na om 
avskiljning 
och/eller 
bältesläggnin
g.  

Studien genomfördes på sju psykiatriska 
avdelningar på tre sjukhus i Finland. 
Inklusionskriterierna var att deltagarna 
skulle vara mellan 18 och 65 år, 
finsktalande samt att de skulle ha utsatts 
för avskiljning eller bältesläggning 
under sin nuvarande sjukhusvistelse. 
Exklusionskriterierna var delirium, 
andra allvarliga mentala tillstånd eller 
att man antog att patienten inte var 
kapabel till att ge samtycke till studien. 
Studien hade kvantitativ design med ett 
frågeformulär. 

Patienterna var överlag missnöjda 
med sjukhusvistelsen, även om 
vissa positiva delar också lyftes 
fram.  Deras uppfattningar var att 
bältesläggning och avskiljning 
knappt var nödvändigt alls, även 
om vissa fördelar med detta 
delgavs. Majoriteten ansåg att 
tvångsåtgärderna inte varit 
fördelaktigt för deras behandling 
och de ansåg heller inte att de blivit 
respekterade av personalen som en 
människa.  

10. 
Sörgaard, K-
W. 

Satisfaction 
and coercion 
among 
voluntary, 
persuaded/pr
essured and 
committed 
patients in 
acute 
psychiatric 
treatment 
 

År : 2007 
Land: Norge 
Tidsskrift : 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Att jämföra 
tre 
patientgrupp
ers åsikter 
om erfaret 
tvång inom 
vården. 

Patienter från tre olika psykiatriska 
avdelningar belägna i norra delen av 
Norge svarade på ett frågeformulär om 
deras upplevelser av tvångsvård. De 
fick även markera på en skala 1-10 
kring hur nöjda de var med 
tvångsvården.  
Vid analys användes Kruskal-Wallis, 
chi-square och Spearmans rank 
correlations.  

Tvångsvårdade patienter var 
mindre nöjda med behandlingen 
och deras inflytande. De upplevde 
nedvärderande kommunikation från 
vårdpersonalen. Det fanns 
svårigheter med att samarbeta med 
vårdpersonal samt att de upplevde 
begränsad autonomi.  
Man visste inte vilka rättigheter 
man hade som patient.  
Det utmärkande positiva som 
övertalade och tvångsvårdade 
patienter beskrev var deras relation 
med sin kontaktperson.  

 


